
  خيارات األسابيع التسعة الثانية
  نبذة موجزة

 
  المرحلة االبتدائية

 
) أيام في األسبوع أو 4أربعة ( بأنفسهمسيتوفر لآلباء خيار إعادة أطفالهم للحضور المراحل من رياض األطفال حتى الصف الثاني 

) أيام في األسبوع يظل يوم األربعاء يوم الحضور عبر اإلنترنت لجميع التالميذ. إن لم يتوفر للتالميذ 5لخمسة ( عبر اإلنترنتالحضور 
  إمكانية الوصول عبر األجهزة، ستُوفر لهم حزم من أوراق العمل.

 
أكتوبر. تنتهي مهلة  23يوم الجمعة  أولياء أمور التالميذ من رياض األطفال حتى الصف الثاني، يُرجى ملء االستبيان الذي تم إرساله في

  .2020نوفمبر  5أكتوبر الساعة الثالثة مساء. سيتم االنتقال في يوم الخميس،  28ملء االستبيان يوم األربعاء، 
 
 

جمعة. يبقى التالميذ على الجدول المختلط للحضور بأنفسهم أيام اإلثنين/الخميس أو الثالثاء/ال -المراحل من الصف الثالث حتى الخامس
وتظل األيام التي ال يحضرها التالميذ بأنفسهم أياًما دراسية. إن لم يتوفر للتالميذ إمكانية الوصول عبر األجهزة، فسيتم إرسال حزم 

م لاألوراق إلى المنزل على أن يستكملها التالميذ ويعيدوها في يوم حضورهم التالي إلى المدرسة.  يتم االتصال باآلباء بشكل فردي إذا است
طفلهم تقرير تقدم أو إذا كان الطفل يواجه خطر الرسوب في إحدى المواد األساسية وذلك لتحديد مواعيد للتعويض في أيام األربعاء. إذا 

) ESLكنت قد تلقيت اتصاًال، يُرجى إعادة استمارة حصة التعويض إلى مدير المبنى. وندعو التالميذ الدارسين لإلنجليزية كلغة ثانية (
 28رين دراسيًا إلى العمل مع مدرسي تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية يوم األربعاء.  تبدا حصص التعويض في يوم األربعاء، والمتعث
  .2020أكتوبر 

 
نتلقى طلبات التغيير من الجدول المختلط إلى جدول الحضور عبر اإلنترنت أو من جدول الحضور عبر اإلنترنت إلى الجدول المختلط 

مدة األسابيع التسعة وفي نهاية كل مدة تسعة أسابيع. ستُقبَل الطلبات ما دامت الفصول تسمح بتباعد جسماني ال يقل عن ثالثة  في منتصف
  أقدام.

 
  ويجب الحفاظ على مسافة ستة أقدام من التباعد الجسماني في الكافيتيريا وصالة األلعاب الرياضية.  

 
  المرحلة الثانوية

 
يبقى التالميذ على الجدول المختلط للحضور أيام اإلثنين/الخميس أو الثالثاء/الجمعة. يظل  -ادس حتى الثاني عشرالمراحل من الصف الس

يوم األربعاء يوم الحضور عبر اإلنترنت لجميع التالميذ. يتم االتصال باآلباء بشكل فردي لتحديد مواعيد للتعويض مع المدرسين عن بُعد 
قدم أو إذا كان الطفل يواجه خطر الرسوب في إحدى المواد األساسية. باإلضافة إلى ذلك، بدًءا من يوم في حالة استلم طفلهم تقرير ت

نوفمبر، سيتمكن التالميذ الدارسون عن بُعد والراغبون في الحصول على حصص التعويض والُمساعدة بشكل مباشر من  9اإلثنين، 
  اًء حسب الجدول التالي:مس 3:15-2:15مقابلة المعلمين في المدرسة من الساعة 

 
  ).ESLرياضيات وعلوم وفنون جميلة واإلنجليزية كلغة ثانية ( –مساًء)  3:15-مساءً  2:15أيام اإلثنين عصًرا (
  ).ESLلغة إنجليزية ودراسات اجتماعية ولغة أجنبية واإلنجليزية كلغة ثانية ( –مساًء)  3:15-مساءً  2:15أيام الثالثاء عصًرا (

  ).ESLالتربية الرياضية والفنون التطبيقية والتعليم الخاص واإلنجليزية كلغة ثانية ( –مساًء)  3:15-مساءً  2:15صًرا (أيام الخميس ع
 

نتلقى طلبات التغيير من الجدول المختلط إلى جدول الحضور عبر اإلنترنت أو من جدول الحضور عبر اإلنترنت إلى الجدول المختلط 
التسعة وفي نهاية كل مدة تسعة أسابيع. ستُقبل الطلبات ما دامت الفصول تسمح بتباعد جسماني ال يقل عن ثالثة في منتصف مدة األسابيع 

  أقدام.
 

  وسيحافظ التالميذ على التباعد الجسماني في الكافيتيريا خالل فترات الغداء.
 


